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Digitale Nieuwsbrief
Maart 2017
Ten geleide
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap in 2017.
De volgende data voor het inleveren van kopij zijn:
10 juni en 10 september
Uw ervaringen en opmerkingen zijn welkom op secretariaat@christengemeenschap.nl
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dat ook via dit adres melden
Namens het landelijk bestuur,
Ellis Booi (secretaris).
Inhoud
* Nieuws over de Pinksterconferentie: Kunst en bericht uit Eindhoven
*Aankondigingen activiteiten uit Zutphen, Middelburg, Amsterdam en Eindhoven
* Verslagen van activiteiten uit Bussum en Noord Nederland
* Mededelingen: samenvatting van vergadering landelijke raad
Pinksterconferentie

Wat een bijzonder evenement hebben we voor de boeg. Zo dicht bij huis. Mensenwijdingsdiensten en
dagsluitingen in zestien verschillende talen. Deelnemers uit zoveel verschillende landen, zie hieronder
bijvoorbeeld de bijdrage van de Eindhovense ambassadeurs. Het is fijn dat nu – bijna – alle gemeenten
een of meer ambassadeurs hebben gevonden. Het is voor het organisatiecomité erg belangrijk om een
aanspreekpunt in elke gemeente te hebben. Op de website van de Pinksterconferentie staan nu ook alle
werkgroepen die ’s middags kunnen worden gevolgd aangekondigd. Dat wordt nog lastig kiezen uit
zo’n rijk aanbod. Niet alleen gesprek, maar ook kunstzinnig en praktisch werk behoort tot de
mogelijkheden. Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt binnenkort bericht dat men zijn persoonlijke
programma kan gaan samenstellen. Nieuwe aanmelders kunnen dat naar verwachting vanaf eind maart
meteen doen. Er zijn tijdens de conferentie veel vrijwilligers nodig voor uiteenlopende taken. De
verschillende taakgroepen (bijvoorbeeld cultus, programma, cultuur en entertainment, logistiek)
bepalen zelf waar ze vrijwilligers voor nodig hebben en benaderen die ook zelf. U kunt zich via het
contactformulier op de website beschikbaar stellen als vrijwilliger.
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Pinksterconferentie: kunst
Oproep:
Kom naar de Pinksterconferentie en neem een zelfgemaakt schilderij mee over het thema:
PINKSTEREN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eén schilderij per persoon. Meer in overleg.
Je hangt het zelf op de daarvoor bestemde panelen.
Spijkers, schroeven en hamer zijn aanwezig.
Zorg zelf voor een draad of haakje aan de achterzijde van het schilderij.
Schilderijen zijn niet verzekerd.
Er is geen verkoop. Je kunt wel je naamkaartje bij/op het schilderij bevestigen.
Je neemt het mee als je komt en mee terug als je weggaat.

Heb je nog vragen?
Otilia Broekers
penbroek@upcmail.nl
0-0-0-0-0-0-0-0-0
Eindhovense ambassadeurs voor de Internationale Pinksterconferentie
In Eindhoven draait sinds begin dit jaar een klein maar toegewijd en enthousiast groepje
“ambassadeurs” voor de Internationale Pinksterconferentie (IPC). Ons doel bleek al snel tweeledig…
Enerzijds zijn we gericht op onze eigen gemeente. We zoeken gelegenheden om de IPC stevig onder
de aandacht van de gemeente te brengen – gesprekken tijdens de koffie na de dienst, berichtjes in het
gemeentebericht, nieuwsbrieven…We hebben uit ons “Goudpotje” financiële steun beschikbaar
gesteld voor mensen voor wie de hoge entreekosten een belemmering zijn. Daarnaast willen we met
raad en daad mensen bijstaan bij het registreren en het inschrijven voor workshops, en zijn we de
contactpersonen voor berichtgeving en verzoeken vanuit het landelijke Organiserend Comité.
Een tweede taak vloeit voort uit onze contacten met de gemeente in Odessa, Oekraïne. We hebben ons
ten doel gesteld om de twintig tot dertig mensen die we verwachten uit deze gemeente te huisvesten,
en voor vervoer naar Den Bosch te zorgen. (Zodoende hebben we ons een beetje onttrokken aan de
landelijke wervingscampagne voor logeeradressen via Bedplaza.)
We zijn nu naarstig op zoek om ook voor de deelnemers uit Georgië, Roemenië en Hongarije een
oplossing te vinden. Dat ze niet allemaal door Eindhoven opgevangen kunnen worden, is
vanzelfsprekend. Maar we doen ons best en zullen ook andere gemeenten aanspreken (Driebergen,
Zeist, Arnhem?).
Fred Heutink, Inge Oudenaarde, Dirk Schuurman

Andere aankondigingen
Zon en maan in de Paastijd
31 maart en 1 april in Zutphen
De maan spiegelt het zonlicht op milde wijze. Elk voorjaar trekken de sikkels van de wassende maan
de aandacht. De avondhemel geeft een beeld van het nieuwe groeiseizoen. Het sterven en het verrijzen
van Christus gebeurden op tijden dat de lentezon en de maan in 'sprekende' verhoudingen tot elkaar
stonden. In de bijeenkomsten op vrijdagavond en zaterdagochtend maken we ons meer vertrouwd met
het samenspel van zon en maan in de eerste lentemaand en beluisteren we de hemeltaal van Pasen.
Liesbeth Bisterbosch (hemelkunde) en José Vlaar (euritmie).
Wanneer: vrijdagavond 31 maart (19.30-22.00 uur) en zaterdagochtend 1 april 2017 (10.00-12.30 uur).
Waar: De tuinzaal van de Johanneskerk, Badhuisweg 27 in Zutphen.
Kosten 25 euro
Info en opgave: ennairam8@hetnet.nl. Opgave voor 24 maart.
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Oriontrio: Lenteconcert in de lijdenstijd
vrijdag 7 april om 20.00 uur in de kerk in Zutphen
Op vrijdagavond 7 april aanstaande zal het Oriontrio in de gemeente Zutphen een Lenteconcert in de
lijdenstijd geven.
Het programma bevat onder meer liederen op teksten van Christiaan Morgenstern, Goethe, Rilke en
Steffen die zijn toon gezet op de muziek van Brahms, Schubert, Mozart, Schumann, Wolf, Hindemith ,
Bach, Dvorák en van IJzerlooij.
U wordt van harte uitgenodigd naar dit bijzondere concert, dat door beroepsmusici wordt uitgevoerd,
te komen beluisteren in de Tuinzaal aan de Badhuisweg 27.
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
0-0-0-0-0-0-0-0-0
Vooraankondiging
De Sectie voor Cultuurwetenschap en Letteren van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap
organiseert een
Taalwerkplaats in Middelburg
Najaar 2017 – Vier Zondagen
In deze taalwerkplaats houden we ons bezig met de vraag: Wat is het spirituele van taal en hoe maken
we dat ervaarbaar en vruchtbaar in ons eigen leven? Een zoektocht naar wezen en betekenis van taal
en woord in de antroposofie en de geestelijke wereld. De vier zondagen bestaan uit lezingen,
taaloefeningen, euritmie en spraakvorming.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: de digitalisering van de taal, kindertaalverwerving, het
alfabet en de ontwikkeling van het schrift, de grammatica en de toekomst van de taal. Onze
inspiratiebron is de antroposofie van Rudolf Steiner.
Medewerkenden: Frits Burger (oud-germanist en psychosociaal werker), Marieke Cooiman
(Neerlandica), Ernie Coenen (spraakvormer, vertelster, kinderfocustrainer) en euritmist: Boudewijn
van Sluijs.
Plaats: Vrije School Zeeland. Willem Arondeusstraat 59, 4733 DD Middelburg.
Data: zondag 24 september 2017, zondag 8 oktober, zondag 22 oktober en zondag 5 november.
Tijd: 11 – 16 uur (inloop vanaf 10.30).
Opvragen van het uitgebreide programma en het opgeven voor deze werkplaats bij het Secretariaat van
de Antroposofische Vereniging in Zeist, secretariaat@antroposofie.nl
De vier zondagen vormen één geheel. Wanneer u zich aanmeldt, schrijft u zich in voor het
gehele traject. De taalwerkplaats is bedoeld voor alle woordminnaars: voor hen die in hun
beroep veel gebruik moeten maken van het woord, zoals leraren, therapeuten en pastorale
werkenden, maar ook voor hen die het woord willen gebruiken voor hun persoonlijke
ontwikkeling.
0-0-0-0-0-0-0-0-0
Maria en Martha' - Retraite in de Stille Week
Goede Vrijdag 14 april, 11.15-13.00 uur en
Stille Zaterdag 15 april, 10.15- 12.45 uur
Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam.
Tweedaagse ochtendretraite met Marisa Palermo (boetseren), Ardan Heerkens en Marianne de Nooij
(geestelijken). Inleidingen over de relatie tot Christus van de twee zo verschillende zusters van
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Lazarus: over 'ora et labora', bid en werk, over het dienen van Christus op spiritueel-innerlijke wijze en
op aards-uiterlijke wijze. Daarna gemeenschappelijk gesprek en kunstzinnige verwerking. Op zaterdag
wordt de retraite afgesloten met een dagsluiting. Opgave van deelname voor Palmzondag 9 april bij
Ardan Heerkens, tel. 020-3417631, ardan.heerkens@gmail.com. Kosten: graag een bijdrage naar
draagkracht. Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam.
Sprookjesavond 'Het Ezeltje'
Donderdag 20 april, 20.15-21.45 uur
Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam.
Wat kan het Grimm sprookje 'Het Ezeltje' ons in de Paastijd vertellen over de opstandingskrachten in
je eigen leven en in dat van je kinderen? Een thema-avond met verteller Anje Robertson en Marianne
de Nooij.
Kosten: €5.
'De Heer van de hemelkrachten op aarde'
Hemelvaartdag 25 mei, 11.15-12.15 uur
Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam.
Na de mensenwijdingsdienst op Hemelvaartochtend (aanvang 10.00 uur) zullen we met elkaar, onder
leiding van Ernst Terpstra, een bijzondere altaarschildering in een Zuid Engelse kerk van Marc
Chagall bekijken.

0-0-0-0-0-0-0-0-0
Te gast in Eindhoven: het OriOntriO met een concert ‘Tussen Donker en Licht’
Michaelkerk, Eindhoven, vrijdag 24 maart, 20.00 uur (koffie en thee om 19.30 uur)
Het OriOntriO, met Cileke Angenent (zang), Ephraim van IJzerlooij (cello) en Wolter Willemsen
(piano), brengt een gevarieerd concert ‘tussen donker en licht’ van de Lijdenstijd en Pasen. Aan bod
komen Schubert, Mozart, Schumann en diverse andere componisten.
Gevraagde bijdrage: € 10 per persoon.
Gesprekken over gebed en meditatie
Michaëlkerk, Dorpstraat 122, 5540 HL Veldhoven
In Eindhoven zijn we in september 2016 gestart met een reeks bijeenkomsten over gebed en meditatie.
Er zijn vele vormen van (christelijk) bidden en mediteren. Tijdens de bijeenkomsten is het de
bedoeling om telkens een aspect te behandelen en veel ruimte te bieden voor gesprek en uitwisseling.
Soms gecombineerd met een oefening.
Op zondag 26 maart, 10.45 uur, is er een bijdrage van René Groenen over woordmeditatie. Op zondag
7 mei, 10.45 uur wordt dit gevolgd door een bijdrage over beeldmeditatie, geleid door Carla van Dijk.
Over woordmeditatie schrijft René Groenen: Taal is zeker niet alleen mensenwerk. Er heeft zich een
geestelijk wezen mee verbonden: de taalgeest. Ook in de afzonderlijke woorden drukt zich een wezen
uit. Door de woordmeditatie kunnen we iets van de werkzaamheid op het spoor komen. Na enkele
voorbereidende oefeningen willen we dit aan de hand van een aantal concrete woorden proberen.
Over beeldmeditatie schrijft Carla van Dijk: Het vraagt tijd en intensieve aandacht om van kijken tot
zien te komen, en van zien tot schouwen. Een goede ingang is om samen geconcentreerd een zichtbaar
beeld te bekijken en te bespreken.
Lezing in Eindhoven tijdens de lijdensweek
Michaëlkerk, Dorpstraat 122, 5540 HL Veldhoven
Op dinsdagavond 11 april komt Ernst Terpstra een lezing geven met als titel: Tempel en Lichaam - als
huis van het Ik. De lezing wordt gevolgd door een cultische dagsluiting.
Digitale Nieuwsbrief van De Christengemeenschap 2017-01 (maart 2017)

5

Paastuintje in Eindhoven
Michaëlkerk, tweede Paasdag, 17 april, 16.30 uur
Op tweede Paasdag is de gemeentezaal omgetoverd tot een prachtig Paastuintje met een grot. We
zingen liedjes uit de Paastijd en luisteren naar een verhaal. Kinderen van 4 tot 10 jaar mogen
beurtelings hun weg door het tuintje gaan.

Verslagen
Insectenhotel in de Christoforuskerk, Bussum
Wij waren zondag na de kinderdienst weer in de kerk bijeen met een gemengde club mensen,
nagenoeg alle leeftijden waren present. Na een korte uitleg (de molenwieken als plankjes volgorde)
van timmerman Edward kon iedereen aan de slag. De timmerman had voor iedereen al plankjes op
maat voorbereid, dus iedereen pakte een setje en begon te timmeren. Dat dreunde niet alleen lekker op
de kerkvloer, het leverde ook al snel enkele schitterende kastjes op.
Toen kon het inrichten beginnen. Veel mensen hadden dingen meegenomen, er waren stammetjes, riet,
mos, houtmolm schors et cetera. De stammetjes moesten ter plekke nog wel even worden voorzien van
gaatjes, lekker boren dus. Met grote zorg werd kamertje voor kamertje voor de insecten bereid,
iedereen ging naar huis met een prachtig hotel. Ik weet niet hoe Gooise insecten in het dierenrijk
bekend staan, ik hoop maar dat de weelde in onze hotels niet al te slecht is voor hun imago :).
Voor wie er niet was: jammer, maar wees getroost. Sommigen willen het bouwen van insectenhotels
laten terugkeren op het verjaarsfeest van de koning (30 april), Herkansing dus.
Volgende keer gezinszondag is 2 april, wij zullen dan Pasen voorbereiden door potjes te versieren en
ons graan daarin te zaaien.
Arend

0-0-0-0-0-0-0-0-0
Driekoningenspel in Noord Nederland: terugblik
De vijf uitvoeringen van het Driekoningenspel zijn unaniem zeer positief ontvangen.
Enkele opmerkingen uit het publiek: “zeer indrukwekkend”, “we gingen ontroerd naar huis”,
“wat een krachtig spel”, “het heeft ons van begin tot eind geboeid”, “prachtig dat de liederen van
achter uit de zaal werden meegezongen door het koor”, “het was mooi dat goed en kwaad tijdens
de proloog in het begin tegenover elkaar stonden”, “de spelers vormden samen één geheel”, “je
voelde de betrokkenheid van de spelers”, “een groots spel”, “bijzonder actueel”, “een voorrecht
om dit spel te mogen bijwonen”.
Onze dank gaat uit naar de aandachtigheid van het publiek, met name de kinderen waren
muisstil.
Ook onze dank aan iedereen die ons een warm welkom gaf en ons met koffie, soep en broodjes in
de watten heeft gelegd. Het spel groeide in de vijf voorstellingen met als hoogtepunt de
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voorstelling in de Bonifatiuskerk waar het voor veel mensen de eerste keer was dat ze dit spel
meemaakten. We hadden als Kompany een goede evaluatie, de meesten willen graag dit jaar
weer meedoen. We beginnen in juni met de rolverdeling en een workshop bij Roelant en
Madeleine de Vletter in Kamperveen. Je kunt je nu al aanmelden om mee te doen, bijvoorbeeld
als speler, souffleur, regie- assistent, enz. Op 29 maart is er met de priester, de regisseurs en
bestuursleden van de drie Noordelijke Christengemeenschappen een uitwisseling over de
toekomstplannen van de Kerstspelen. Wordt vervolgd.
Akke Brouwer.

Diverse mededelingen
Samenvatting van de vergadering van de Landelijke Raad
Gehouden op 28 januari in Amsterdam
Tijdens de vergadering werd met algemene stemmen de benoeming goedgekeurd van Rudolf van
Lierop. Tevens werd Ellis Booi herbenoemd. Zij begint aan een tweede termijn en is de secretaris van
het landelijk bestuur.
De vergadering werd door Ellis Booi en Jaap van Dijk bijgepraat over de ontwikkelingen bij de
organisatie van de Internationale Pinksterconferentie die in juni wordt gehouden in Den Bosch.
Het jaarverslag 2016 van de landelijke raad werd goedgekeurd.
Van het werkplan van het landelijk bestuur over 2017 werd kennis genomen. Grote prioriteit van het
bestuur zal dit jaar liggen bij een goede organisatie van de Pinksterconferentie.
Besproken werd dat ook de landelijke raad beleid kan initiëren. Om dit te stimuleren zal in de
toekomst een agendapunt worden opgenomen waarin leden van de raad met voorstellen kunnen
komen.
Het landelijk bestuur kwam met een voorstel om de organisatie van de boekenuitgaven te veranderen.
In de toekomst zullen uitgaven waaraan de synode haar goedkeuring gegeven heeft, worden verzorgd
door een werkgroep boekuitgaven. Net is in het Huizenfonds zullen in deze werkgroep ter zake
deskundigen zitting nemen. In de komende tijd zullen dat zijn Peter Rosenbrand, oud-penningmeester
van het LB en eigenaar van uitgeverij Aan de Tijd, Rudolf van Lierop namens het landelijk bestuur en
de bewindsdrager Ernst Terpstra.
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